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13. marts 2018 

Vejledning til upload og ajourføring af FKG skoledistrikter på KL’s 

MapCentia platform 
Dette notat beskriver, hvorledes datasæt for kommunernes skoledistrikter uploades og ajourføres på KL’s 

MapCentia platform. 

Brugernavne og adgangskoder 
I skemaet her ses kommunernes brugernavne og adgangskoder. 

Organisation Brugernavn Adgangskode 

Assens kom420 xxxxxx 

Faaborg-Midtfyn kom430 xxxxxx 

Kerteminde kom440 xxxxxx 

Langeland kom482 xxxxxx 

Middelfart kom410 xxxxxx 

Nordfyn kom480 xxxxxx 

Nyborg kom450 xxxxxx 

Odense kom461 xxxxxx 

Svendborg kom479 xxxxxx 

Ærø kom492 xxxxxx 

Geo Fyn geofyn xxxxxx 

Upload af data 

Web-adresse til upload af data 
Her er web-adressen til upload af datasæt: https://fkg.mapcentia.com/apps/FKGuploader/ 

OBS: husk datasæt skal være i EPSG 25832 ellers kan data ikke uploades!!! 

Vejledninger 
Her er KL’s og MapCentias vejledninger: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-

forvaltning/Kommunal-implementering-af-grunddata/ 

Kontaktoplysninger 
Her er kontaktoplysninger på relevante KL-medarbejdere: 

 

Isak Dyrløv Klindt 

+45 3370 3413 

isdk@kl.dk 

 

Lennart Christoffersen 

+45 3370 3087 

lech@kl.dk 

  

https://fkg.mapcentia.com/apps/FKGuploader/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Kommunal-implementering-af-grunddata/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Kommunal-implementering-af-grunddata/
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Ajourføring af data 
Når data er uploadet til KL’s MapCentia platform kan de ajourføres, som beskrevet i det følgende. 

WFS adgang 
Følgende WFS kald skal anvendes til både editering og visning i MapInfo og QGIS. 

Organisation WFS kald 

Assens https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom420@fkg/fkg/25832 

Faaborg-Midtfyn https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom430@fkg/fkg/25832 

Kerteminde https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom440@fkg/fkg/25832 

Langeland https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom482@fkg/fkg/25832 

Middelfart https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom410@fkg/fkg/25832 

Nordfyn https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom480@fkg/fkg/25832 

Nyborg https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom450@fkg/fkg/25832 

Odense https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom461@fkg/fkg/25832 

Svendborg https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom479@fkg/fkg/25832 

Ærø https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom492@fkg/fkg/25832 

Geo Fyn https://fkg.mapcentia.com/wfs/geofyn@fkg/fkg/25832 

 

Ajourføring i QGIS 
Efter at have åbnet QGIS vælges ”Tilføj WFS-lag”: 

 
 

Indsæt nu WFS-kaldet, samt brugernavn og kodeord (for den ønskede kommune), for at få adgang til data – og 

tryk ok. 

 
  

https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom420@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom430@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom440@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom482@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom410@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom480@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom450@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom461@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom479@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/kom492@fkg/fkg/25832
https://fkg.mapcentia.com/wfs/geofyn@fkg/fkg/25832
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Vælg laget ‘Skoledistrikter’ og tryk derefter på ‘Tilføj’:  

 

 
 

 

 
 

Laget indlæses nu i QGIS.  

 

 

Opret et nyt objekt 

Gør laget redigerbart og vælg ’Tilføj objekt’. 

 

    
 

Nu er det muligt at tilføje et nyt objekt til datasættet.   
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Når objektet er oprettet, kommer den frem med vinduet ’Objekt attributter’ – her skal de obligatoriske felter 

udfyldes, og der trykkes derefter på ’OK’. 

 

 
 

Gem det nyoprettet objekt ved at trykke på ’Gem ændringer’  

 

 

Første gang du redigerer i datasættet, vil den bede om Brugernavn og Kodeord (Angiv dem som står på første 

side, bemærk dog tilføjelsen af @fkg i Brugernavnet). 

 

  
 

Fremover når du retter i data – i det pågældende projekt, vil den huske oplysningerne.  
(For at skifte kommune, skal man lukke QGIS ned, og indlæse WFS’en forfra med den ønskede kommune). 
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Ret et eksisterende objekt  

Vælg objektet som skal ændres vha. ’Vælg objekter vha…’   

Klik på objektet du ønsker at ændre, så det lyser gult.  

 

 

Vælg derefter knudeværktøjet  og vælg det knudepunkt du enten ønsker at slette eller ændre, så 

knudepunktet farves helt rødt.  
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Nu har du mulighed for enten at slette, ved at trykke delete, eller ændre objektet ved at trække i 

knudepunktet. Ønsker du at tilføje et knudepunkt til objektet, kan du dobbeltklikke på det ønskede sted, og 

et nyt knudepunkt oprettes.  

Ret i attributterne  

For at kunne rette i attributterne, skal laget være redigerbart. Hvis ikke du allerede har gjort det, så kan det gøres i 

attributtabellen ved at klikke på den lille blyant.  

 
 

 

Når data er rettet til, gemmes det ved at klikke på disketten:  eller slår redigering fra (her spørger den om 

du vil gemme). 

Slet et objekt  

Ønskes et objekt slettet, skal du markere objektet vha. ’Vælg objekter vha…’ .  

Klik på objektet, så det bliver gult: 

 

 

Objektet slettes ved at klikke på den røde skraldespand  eller ved at taste på ‘Delete’.  

For at gemme rettelserne skal du trykke på ’Gem ændringer’ .  
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Ajourføring i MapInfo 
I MapInfo er fremgangsmåde stort set den samme, herunder WFS-kald, brugernavne og adgangskode. 

Efter at have startet MapInfo laves en WFS-adgang. 

 

Indsæt WFS-kaldet for den aktuelle kommune og navngiv adgangen. 

 

Vælg nu Skoledistrikter på listen med datasæt. Bemærk, fluebenet ved ”Tillad redigering”. 

 



8 

 

Start nu editering vha. ”blyanten”. 

 

Efter at have foretaget ændringen – nyt objekt, ændring eller sletning af et eksisterende objekt – klikkes der 

på ”Gem tabel”. 

 

Nu indtastes Brugernavn og Adgangskode (Angiv dem som står på første side, bemærk dog tilføjelsen af 

@fkg i Brugernavnet) og der klikkes på OK. 

 

Klik nu på OK  i vinduet der viser sig og ændringerne bliver gemt. 

 


